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Информация Министерство на отбраната 

 

  

 
Програма 

на 
Министерството на отбраната 

за 
„Социална адаптация на 

военнослужещите, 
освобождаваниот военна 

служба” 
 

 
 

 • Програмата осигурява ресурси за 
изграждане и поддържане на системата за 
адаптация, подпомагаща военнослужещите 
освобождавани от военна служба за 
осъществяване на успешен преход в 
цивилната сфера, чрез провеждане на 
следните дейности: 

Информация 
за 

социалната  1. професионално ориентиране; 
адаптация Подробна информация 2. мотивационна подготовка;  

за дейностите по адаптация може да се 
получи от координаторите във военните 
формирования и консултантите във 

Военните окръжия и Регионалните военни 
сектори в страната, 

на 3. квалификационни курсове; 

4. подготовка за започване на самостоятелна 
стопанска дейност; военнослужещите 
5. съдействие за устройване на работа;  както и от интернет страницата на 

Министерството на отбраната: 6. информиране за възможностите по т. 1-5.  

www.mod.bg • Дейностите по адаптация, осигурявани от 
програмата, се реализират от структурите на 
Министерството на отбраната, структурите 
на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия. 

 

Дирекция 
“Управление на човешките ресурси” 

София, 2011 г. 
  



 

• Подготовка за започване на самостоятелна стопанска дейност 
- съдействието е предназначено за военнослужещи с ясна идея, 
желание и нагласа за започване на собствен бизнес и включва 
информиране и насочване към: 

• Военнослужещите сами заплащат обучението си. До 5 дни след 
завършване на курса представят в съответното военно 
окръжие/регионален военен сектор копие на разходо-оправдателни 
документи за успешно завършен курс. До един месец, 70% от 
разходваните средства се възстановяват на военнослужещите. 

• Квалификационните курсове се провеждат от висши училища; 
професионални: колежи, гимназии, училища; центрове за 
професионално обучение и квалификация, имащи право да 
извършват професионално обучение и квалификация, съгласно 
действащото законодателство. 

- участие в трудови и информационни борси, срещи с работодатели 
и други форми за осигуряване на трудова заетост. 

• Военнослужещите сами избират квалификационните курсове и 
обучаващата институция, в която ще се обучават. 

- свободни работни места, включване в проекти, програми и мерки за 
заетост и за обучение, реализирани от националните структури по 
заетостта или други организации; 

• За срока на обучението на военнослужещите се осигурява 
допълнителен платен отпуск. 

• Квалификационните курсове се предхождат от професионално 
ориентиране. 

• Съдействие за устройване на работа, чрез наемане от 
работодател се осъществява чрез информиране и насочване към:  

• Квалификационните курсове са с продължителност до 6 месеца и 
завършват до изтичане на срока на предизвестието/заповедта за 
освобождаване от военна служба. 

- програми за подпомагане на предприемачите, източниците за 
кредитиране и други.  

• Разрешение за ползване на правото се дава от министъра на 
отбраната или оправомощено от него длъжностно лице с връчването 
на предизвестието/заповед за освобождаване от военна служба. 

Съдействие за осигуряване на трудова 
заетост 

- квалификационни курсове за придобиване на предприемачески, 
управленски и бизнес умения; 

Квалификационни курсове 

Участие на военнослужещите в дейности по адаптация 

Информационни беседи 
Военнослужещите участват в беседи за да бъдат информирани за 
условията и реда за участие в дейностите по адаптация, както и за 
възможностите на военните окръжия/регионалните военни сектори да ги 
подпомагат в успешния преход в цивилната сфера. Беседите се 
организират във военните формирования под формата на: 

• Групова беседа с всички военнослужещи – провеждат се по време на 
военната служба; 

• Индивидуална беседа с всеки военнослужещ – провежда се при 
връчване на предизвестието/заповед за освобождаване от военна 
служба. При беседата освобождаваният попълва регистрационна карта, 
чрез която заявява желанието си или отказ за участие в дейностите по 
адаптация и се информира за първото му посещение в съответното 
военно окръжие/регионален военен сектор. 

Военнослужещите, заявили желание да участват в последващите 
дейности са задължени да се регистрират в съответното военно 
окръжие/регионален военен сектор, осъществяващ тези дейности.  

Професионално ориентиране 
• Военнослужещите получават информация за: 
- професиите и дейностите, изисквания за професионална пригодност и 
възможностите за професионална реализация в цивилната сфера, 
- възможностите за обучение; обучаващи институции; форми на 
обучение; документи, които се издават при завършване на обучението. 
• Военнослужещите придобили право на кжалификационен курс, се 
насочват се към подходящо обучение, съответстващо на изискванията 
на пазара на труда. 

Мотивационна подготовка 
• Подготовката е насочена към осигуряване на познания и умения, 
необходими за планиране и търсене на нова трудова заетост и включва: 
- идентифициране на притежаваните знания, умения и опит, придобити 
по време на военната служба, формулиране на цели и разработване на 
индивидуален план; 
- запознаване с тенденциите на пазара на труда, разработване на 
стратегии за ефективно търсене и кандидатстване за работа; 
- подготовка на автобиография, мотивационно писмо, интервю с 
работодател и други. 
 

• На военнослужещи и/или членове на техните семейства, 
самостоятелно потърсили психологическа помощ се предоставят 
допълнителни консултации със специалист. 
• Военнослужещите имат право еднократно да пътуват за сметка на 
военното формирование до мястото на провеждане на мотивационна 
подготовка и обратно, в случай че тя се провежда във военно 
окръжие/регионален военен сектор извън населеното място в което 
живее. Разходите за настаняване и храна са за сметка на 
военнослужещия. 

 

• Военнослужещите, подлежащи на освобождаване 
от военна служба на основание чл. 162, т. 2, чл. 164 и 
чл. 169 от ЗОВСРБ, както и станалите негодни за 
военна служба при или по повод изпълнение на 
служебните си задължения, имат право еднократно и 
на квалификационен курс. Финансирането на 
обучението се разпределя, като 70% от средствата 
са за сметка на бюджета на Министерството на 
отбраната и 30% са за сметка на военнослужещия. 

*Наредба № Н-29 от 12 ноември 2010 г. за условията 
и реда за адаптация на военнослужещите от 
Министерството на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и 
Българската армия при освобождаване от военна 
служба 

*Правилник за приложение на Закон за отбраната и 
въоръжените сили на Република България 

• Военнослужещите, подлежащи на освобождаване 
от военна служба, с изключение на освобождаваните 
поради наложено дисциплинарно наказание 
„уволнение”, придобиват и могат да се ползват от 
правата си за участиe в дейностите по 
професионално ориентиране; мотивационна 
подготовка; съдействие при подготовка за започване 
на самостоятелна стопанска дейност или устройване 
на работа. Участието в тях е безплатно за 
военнослужещите и се финансира за сметка на 
бюджета на Министерството на отбраната. 

*Закон за отбраната и въоръжените сили на 
Република България (ЗОВСРБ, чл. 226д, чл. 226е) 

Право за участие 
в дейностите по адаптация 

 

Нормативни документи: 
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